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  4202-3202للعام الدراسي ضوابط التقديم والقبول للطلبة غير العراقيين 

 

 : شروط التقديم للطلبة غير العراقيين  ولا أ

وبمدا نحدة ادي المُ علدن علدى هددادة البكدالوريوي ادي التالد  الم    يكون الُمتقددم حالد ا أن  : الماجستيردراسة  -1

ييددد مددن قسددم البع ددات أو مددا يعادلدددا مددن الهدددادة بتميددة المولوبددة لبرنددامج الماجسددتير أمددا الالةيددة العل يتواادد   

 .والع قات ال قااية 

 وبما يتواا   نحة اي المُ علن على هدادة الماجستير اي التال  المُ  دكتوراه : أن  يكون الُمتقدم حال ا دراسة ال -2

و مددا يعادلدددا مددن الهدددادة بتأييددد مددن قسددم البع ددات والع قددات أ الدددكتوراهمددا الالةيددة العلميددة المولوبددة لبرنددامج 

 ال قااية .

 ( %65عن )و الماجستير أ يقل معدل المتقدم لدراسة الدبلوم العالي ال ن  أ -3

 ( %70يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن )  ال ن  أ -4

       متحانات اللغدة االنكليزيدة م دلي بت نجاحه اي إحدى إ بالدراسات العليا تقديم ماااللتحاق يرغب  متقدمعلى كل  -5

 (IBT  )TOEFL و أIELTES  لددار ن الهددادة لدالحة لمددة سدنتين مدن تدأري  اإن تكدوعلدى أاو ما يعادلدا ،

 . على الوالب ان يجتاز امتحان الكةاءة باللغة االنكليزية الذي تجريه الجامعة  هدادة عدم وجوداي حال و

 جور.أوا  على ي تمديد للدراسة يكون أزمنية و  بُمدةنحة محددة المُ  -6

ا : المستمسكات المطلوبة للتقديم والقبول   ثانيا

 دناه :يد الجامعة بالمستمسكات المدرجة أعلى المتقدم تزو

وحسدب  للاألو الملحقية ال قااية اي البلد ة بلد الوالب والسةارة العراقية أية ملدقة من وزارة اارجيو ائ  دراس    -1

 االتي :

و وزارة التربية  وهدادة البكالوريوي ملدقة من وزارة الاارجيدة هدادة ال انوية ملدقة من وزارة الاارجية  .أ

 البع ات والع قات ال قااية ايما يا  دراسة الماجستير .ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي / قسم 

قسدم  /ي )البكالوريوي والماجستير( ملدقة من وزارة الاارجية و وزارة التعليم العدالي والبحدث العلمدي هدادت   .ب

 البع ات والع قات ال قااية ايما يا  دراسة الدكتوراه .

  .وليتقل عن سنتين من تاري  قبوله األ جواز نااذ لمدة ال -2

 .اوة بحث ) مقترح بحث (  -3

 .اتلا  من حملة لقب أُستاذ اي حقل األ ( لتدريسيين2توليات عدد ) -4
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 .عادة الةح  الوبي اي العراق بعد القبول وإلل ة وهدادة لحية لادرة من البلد األعدم محكومي -5

  العراق .نظمة والتعليمات والضوابو اي وجبه االلتزام بالقوانين واألمتعدد اوي يتعدد ب  -6

 

ا : األ  جور الدراسية للطلبة غير العراقيين المقبولين على قناة النفقة الخاصة ثالثا

        جور الدراسية السنوية للولبة المقبولين والمستمرين بالدراسة على النةقة الاالة بحسب التاللات تكون األ       

 دناه :والدراسة واقا  للجدول أ
 

 الدراسة ت
 النسانيةالتخصصات 

 الجور الدراسية / دينار
 التخصصات العلمية

 الجور الدراسية / دينار

 3.000.000 2.250.000 الدبلوم العالي 1

 3.750.000 3.000.000 الماجستير 2

 4.500.000 3.750.000 الدكتوراه 3

 

 


